
Klauzula informacyjna dla osób składających skargi i wnioski i petycje.  
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                        

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, RODO) 

informujemy: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodno 

Kanalizacyjno Ciepłownicze (PWKC) w Pionkach Sp. z o.o. z siedzibą w Pionkach 

(26-670) przy ul. Zakładowej 7 („Administrator”), z którym można się kontaktować 

listownie, za pomocą poczty e-mail: pwkc@pwkc.pionki.pl lub telefonicznie                         

48 3852514. 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym przez ma Pan/Pani prawo 

kontaktować się z nim w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 

wysyłając zapytanie na adres e-mail: iod@pwkc.pionki.pl 

3. W sprawie skarg i wniosków Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu 

realizacji złożonej skargi lub wniosku na podstawie art. 41a ustawy z dnia 27 lipca 

2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych, Rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących 

działalności sądów powszechnych (Dz.U.2012.524), Rozdziału VIII Ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 6 ust.                        

1 lit. c RODO.  

4. W sprawie Petycji Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 

ust. 1 lit c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze wynikającego z przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.                             

o petycjach. 

5. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom 

upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów lub podmiotom przetwarzającym 

dane w imieniu administratora danych.  

6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej.  

7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo wniesienia sprzeciwu, zgodnie obwiązującymi przepisami.  

8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy RODO.  

9. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie do celów archiwizacji przez okres oraz 

w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  

10. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.  

        PREZES ZARZĄDU 
            (-) Robert Pyryt 
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